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Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2
„registrační
registrační číslo CZ.1.04/2.1.00/C8.00001
CZ 1 04/2 1 00/C8 00001“
Pokračování úspěšného stejnojmenného projektu, díky kterému navázalo spolupráci
na stovky studentů a firem po celé České republice.

Co je cílem projektu?
Nezaměstnanost čerstvých absolventů v posledních letech stále roste. Jedním z hlavních důvodů
je nedostatek jejich praxe. Proto jsou tu Stáže pro mladé, aby žákům a studentům posledních
ročníků středních, vyšších a vysokých škol umožnily získat praktické zkušenosti v oboru jejich studia.

Co získáte účastí na stáži?
představu o tom, jak to chodí v konkrétní firmě či organizaci
možnost vyzkoušet si určitou profesi a zjistit, zda se jí chcete v budoucnu věnovat
pracovní návyky a nové kontakty
šanci navázat s poskytovatelem stáže další spolupráci
reference a obohacení svého životopisu
certifikát o absolvování stáže
přístup do e-learningového kurzu měkkých dovedností
individuální poradenství s profesionálním personalistou
finanční odměnu

Co je dobré vědět?
Stáže trvají od 1 do 4 měsíců a hodinová dotace se pohybuje od 50 do 300 hodin.
Stáže se můžete zúčastnit už o prázdninách před nástupem do posledního ročníku.
Stáž můžete absolvovat pouze v oboru, který studujete.
V nabídce je mnoho oborů a pozic. Dostupnost Vašeho oboru si můžete ověřit ještě před registrací.

Kde se můžete přihlásit a získat více informací?
Zaregistrujte se na www.stazepromlade.cz, kde najdete všechny důležité informace.
Spojit se s námi můžete také na Facebooku.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
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otevíráte první letošní číslo univerzitního periodika Mendel
Green. Akademický rok 2014/2015 se nese ve znamení oslav.
20. října 2014 jsme společně oslavili devadesáté páté výročí založení naší univerzity slavnostním zasedáním Vědecké
rady MENDELU, kterého se zúčastnilo mnoho významných
hostů, zaměstnanců a absolventů naší alma mater. Jen chvíli
poté, co utichly dozvuky univerzitních oslav, jsme si začátkem února 2015 připomněli 150 let od největšího objevu
v dějinách české vědy, kdy Gregor Johann Mendel položil základy genetiky. Tím, čím je Carl Linné pro Švédsko či Charles
Darwin pro Velkou Británii, je bez pochyby G. J. Mendel pro
Českou republiku.
Vydejme se tedy ve šlépějích génia světového formátu, jehož jménem a odkazem se naše univerzita pyšní, a snažme
se nadále rozvíjet vědu a lidské poznání v tom nejlepším
světle. Dovolte mi proto popřát Vám do letošního roku hodně úspěchů ve vědecké i pedagogické činnosti a přínosnou
četbu odborných článků v Mendel Greenu.

Ladislav Havel, rektor
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Mezinárodní Studentský klub
ISC Mendelu
Karolína Mičunková

ISC Mendelu je mezinárodní studentský klub, který na Mendelově univerzitě funguje už od roku 2007 a od samého roku
je i členem Erasmus student network (ESN), což je největší
mezinárodní studentská organizace. Hlavním posláním ISC
Mendelu je starost o přijíždějící zahraniční studenty.
Na zimní semestr 2014/2015 přijelo do Brna na Mendelovu
univerzitu studovat 190 zahraničních studentů. Jako každým rokem to byli studenti z různých koutů světa, avšak
nejvíce studentů bylo ze Španělska. Pro všechny přijíždějící
studenty bylo k dispozici 90 „buddíků“, kteří se o ně během
jejich pobytu v Brně starali.
Před oﬁciálním zahájením zimního semestru proběhl pro
zahraniční studenty Orientační víkend, který byl v termínu
15.–19. 9. 2014. Během tohoto týdne byli seznámeni s univerzitním areálem, zahraničními referenty na jednotlivých
fakultách, centrem města a místním pivovarem Starobrno.
Součástí tohoto týdne byly i různé výlety, které měly pomoci zahraničním studentům lépe poznat Jihomoravský kraj,
jelo se do Moravského krasu a na zámek Lednice. A abychom
mohli zjednodušit zahraničním studentům aklimatizaci
v novém prostředí, byly pro ně připraveny i jazykové kurzy
Českého jazyka zdarma. Na těchto kurzech se mohli naučit
alespoň základní fráze.
Během zimního semestru se konalo několik akcí, které pomohly zahraničním studentům poznat lépe i ostatní studenty
na Erasmu. První takovou akcí byl International market, kde
zahraniční studenti mohli prezentovat svá národní jídla. Občerstvení jednotlivých zemí se pak hodnotila a nejlepší získali ocenění. A poté bylo Country presentation, kde studenti
mohli předvést své národní tradice, typický národní tanec
a další zvyky a obyčeje.

ISC Mendelu spolupracuje pod záštitou
Brno United s mezinárodními studentskými kluby VUT a Masarykovy univerzity.
Právě díky tomuto univerzitnímu sdružení Brno United proběhlo několik akcí, například Boat party na Brněnské přehradě,
Tram party, Erasmus night, Karaoke night
a další. Každý týden se konala nějaká akce,
takže o zábavu bylo postaráno. Při všem
tom veselí se však nezapomnělo ani
na mezinárodní projekt SocialErasmus.
Hlavní událostí tohoto projektu byl den
sv. Mikuláše, který proběhl 5. 12. 2014.
Zahraniční studenti společně se členy
ISC Mendelu navštívili kliniku dětské onkologie v Dětské nemocnici a Centrum
Kociánka v Brně. Děti tak mohly na chvíli
zapomenout na svá trápení a užít si den
s Mikulášem, anděly a čerty z celého světa.

Tým ISC Mendelu, AUTOR: VOJTĚCH HEMALA

Tram Party, AUTOR: VOJTĚCH HEMALA

Mikuláš na Kociánce, AUTOR: SABINA ŠEVČÍKOVÁ
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Koně na Mendelu v Brně
Možná ne všichni zaměstnanci naší školy
vědí, že máme Jezdecký klub MENDELU,
a to již více než 23 let. Našich deset čtyřnohých krasavců je ustájeno na Školním
zemědělském podniku v Žabčicích, který
taky převážnou většinu z nich vlastní.
Naši koně plní po celou dobu existence
jezdeckého klubu dvě funkce.
Především je to výuka studentů MENDELU. Absolventů, kteří se v Žabčicích
seznámili s pohledem na svět z koňského
hřbetu, jsou za ta léta stovky. Pokročilí
jezdci zde našli zázemí pro své sportovní vyžití po dobu studia v Brně. Zkrátka,
koně v Žabčicích odsloužili pod sedlem tisíce hodin. A studenti každý semestr „stojí
frontu“ na zápis do jezdeckých předmětů.
Nesmíme však opomenout druhý významný úkol jezdeckého klubu MENDELU, a sice
reprezentaci MENDELU na sportovních

kolbištích. Náš jezdecký klub patří mezi subjekty registrované v České jezdecké federaci. Naši jezdci se tudíž účastní oﬁciálních jezdeckých soutěží. Z jejich největších sportovních
úspěchů jsou např. mistryně republiky mladých jezdců v disciplíně všestrannost na koni Pyrghos, mistryně ČR ve stejné
disciplině pro juniory (kůň Hyde Park), účast v reprezentačním družstvu mladých jezdců, druhé místo na Mistrovství ČR – Jihomoravské oblasti. Pokud se týká jezdeckých
úspěchů v kategorii jezdců veteránů, náš vedoucí jezdeckého
klubu pan Pavel Zima má s koňmi Philippe a Speedy na kontě od roku 2010 do současnosti několik vítězství a umístění
v soutěžích všestrannosti.
Domnívám se, že všichni můžeme být na naše koně pyšní.
Budeme se proto snažit informovat o dění u koní v Žabčicích a zveme všechny, kdo mají zájem, aby se přišli do Žabčic na koně podívat. Ať už pokochat se krásou ušlechtilých
zvířat a pomazlit se s nimi nebo vyzkoušet si pocit sedět
v sedle. Stačí se ozvat pro domluvu na jiskrova@mendelu.cz
nebo evaso@post.cz.
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Úspěch studentek AF a FRRMS
MENDELU v mezinárodním
agrobyznysovém projektu
Projekt studentek MENDELU, vedených Ing. Vojtěchem Tamášem, Ph.D., vyhrál hlavní cenu 500 EUR v mezinárodní
konkurenci univerzit z ČR, Slovenska, Polska a Maďarska.
Programu mezinárodní zimní školy pod vedením organizace
Discovery R & D Center Nonproﬁt v maďarské Vácduce se zúčastnili studenti a akademici z: Zemědělské univerzity v Krakově, Slovenské zemědělské univerzity v Nitře, Mendelovy univerzity v Brně a Szent István University v Gödöllő. Mendelovu
univerzitu v Brně reprezentovaly studentky:
Zuzana Kašparová, FRRMS MENDELU, Obor: Mezinárodní
teritoriální studia, 3. ročník,
Pavlína Zachová, AF MENDELU, Obor: Zemědělské inženýrství, 2. ročník,
Ivana Krejčová, AF MENDELU, Obor: Zemědělské inženýrství, 2. ročník.
Zimní škola probíhala v termínu 2.–6. února 2015, v rámci které se studenti vzdělávali a spolupracovali na úkolech
zaměřených na problematiku „Short Food Supply Chain
Management“. Cílem projektu „YIBROVIC“ (Young Innovation Brokers for Visegrad Countries) je školit a vzdělávat mladé
inovační makléře, resp. studenty bakalářských, navazujících

Zleva: Ing. Vojtěchem Tamáš, Ph.D. (FRRMS MENDELU); Pavlína Zachová,
AF MENDELU, Obor: Zemědělské inženýrství, 2. ročník; Ivana Krejčová,
AF MENDELU, Obor: Zemědělské inženýrství, 2. Ročník; Zuzana Kašparová, FRRMS MENDELU, Obor: Mezinárodní teritoriální studia, 3. ročník;
AUTOR: ALICE KOZUMPLÍKOVÁ

magisterských a doktorských studijních
programů, kteří budou schopni účinně přispívat k rozvoji Visegrádských zemí v oblasti agrobyznysu a evropských inovačních
aktivit.
Do programu byla zařazena série přednášek, které nasměrovaly studenty v další
práci na projektech. Každá skupina vypracovala vlastní projekt, týkající se vybraného tématu, který měl za cíl zlepšit situaci
ve vybrané zemi ze skupiny V4. Ze všech
přijatých projektů byly vybrány čtyři nej-

Projekt studentek MENDELU
byl zaměřen na problematiku
farmářských trhů v ČR.

zajímavější a ty byly dále rozvíjeny a analyzovány. Studenti byli náhodně rozděleni
do čtyř skupin, úkolem každé skupiny bylo
pracovat na přiděleném projektu a dovést
ho tak k „dokonalosti“.
Projekt studentek MENDELU byl zaměřen na problematiku farmářských trhů
v ČR. Studentky braly v úvahu fakt, že
v ČR jsou obecně farmářské trhy méně
oblíbené, než v zahraničí. Z toho důvodu
se snažily najít řešení, jak trhy spotřebitelům v ČR zatraktivnit. Na závěr programu každá skupina prezentovala svůj projekt, a tím se snažila zapůsobit na porotu,
která se skládala ze supervizorů projektu
a dvou externích porotců.
S potěšením lze konstatovat, že vítězným
projektem se stal právě projekt z oblasti
farmářských trhů v České republice, který
dovedla ke zdárnému konci skupina pod
vedením Ivany Krejčové. Tato skupina výhra
hlavní cenu 500 EURO, odměna byla rozdělena mezi všechny členy vítězné skupiny.
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Soutěž Cena prof. Jindřicha
Halabaly opět v Brně!
Ludvika Kanická

Naše univerzita se stala letos opět hostitelkou již populární mezinárodní studentské soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly.
Od předchozích úspěšných ročníků se ten
poslední ale výrazně lišil. Především byl
desátý, tedy jubilejní. Proto došlo mimo
jiné i ke změně umístění výstavy.
Opustili jsme Vaňkovku a přemístili se
do poněkud důstojnějšího prostředí hradu Špilberk. Ve stejném termínu totiž na
hradě probíhalo několik dalších akcí, které měly k nábytku dosti blízko, a tak soutěž vhodně rozšířila portfolio podzimních
hradních výstav. Všechny se nesly v duchu
oslav 95tiletého výročí založení Mendelovy univerzity i Lesnické a dřevařské fakulty.
Výstava Nábytek made in Brno zmapovala
nábytkářskou tradici na jižní Moravě včetně již už neexistující významné instituce

Nábytek pro mateřské školky, Radka Šrámková

Výzkumný a vývojový ústav nábytkářský (VVÚN), jehož pokračovatelem je univerzitní zkušebna nábytku.
Dlouhodobým pracovníkem VVÚN byl akademický architekt
František Vrána, jenž posléze přešel jako pedagog na Ústav
nábytku, designu a bydlení a dlouhodobě fungoval jako jeden
z členů jury při posuzování soutěžních prací soutěže Cena
prof. Jindřicha Halabaly. Další dílčí výstava byla nasměrována
k jeho nedožitým 80. narozeninám.
Všechny akce zapadly do sebe jako ozubená kolečka. Jediný detail, kde to poněkud skřípalo, byla malá kapacita sálu
vernisáže, která nepojala všechny natěšené studenty a jejich
četné kamarády a rodinné příslušníky, kteří byli zvyklí na neformální happening v plenéru před Vaňkovkou.
Ozdobou vernisáže byl vedle pana ředitele hradu Špilberk
náš pan děkan, doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. který se této
akce zúčastnil poprvé, ale také hosté z partnerské univerzity ve Zvoleni, zástupci Klastru českých nábytkářů, ale třeba
i mladý úspěšný designér, artdirektor TONu a člen jury pan
Michal Rjabič.
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Snad nejvzácnějším hostem výstavy
Cena prof. Halabaly byla ale naše absolventka Ing. Radka Šrámková (pod
vedením doc. Kanické ukončila studium
v roce 2012). Jako první z našich absolventů totiž získala německé prestižní
ocenění Red Dot za soubor nábytku pro
mateřské školky. Tato významná událost
neunikla ani odbornému časopisu Dřevařský magazín, který v posledním čísle
přinesl o tomto úspěchu vyčerpávající informace. Pro univerzitu je to bezpochyby
ta nejlepší reklama.
Není nezajímavá ani skutečnost, že Radka
Šrámková ještě bez titulu Ing. získala před
několika lety v soutěži Cena prof. Jindřicha
Halabaly ocenění za hrací prvek do mateřské školky. Naše bývalá studentka si udělala
čas přijet na chvíli až z Prahy, což znamená,
že i pro ni má Mendelova univerzita v Brně
velký význam. Udělala nám radost. Osobně vybrala dle svého názoru nejlepší práci
a svému favoritovi předala diplom.
Oﬁcielní jury vytvořená pedagogy zúčastněných univerzit udělila v závěru ak-

Studentské práce zaplnily několik místností hradu
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ce celkem 11 cen a o dalších 7 speciálních
ocenění nejlepším projektům se postarali
zástupci významných nábytkářských ﬁrem
a institucí. Vedle různých odborných publikací a diplomů se objevilo i atraktivní zajištění
stáže v renomovaném designérském ate-

liéru. Vyznamenaní studenti tedy neodešli s prázdnou a ti
ostatní si zase uvědomili, že účast v soutěži je může posunout blíže k profesionálnímu úspěchu.
Tým organizátorů Ceny prof. Jindřicha Halabaly u toho
bude zase za dva roky.

Seznam oceněných:
Cenu prof. Jindřicha Halabaly v kategorii – Design
nábytku (klauzurní práce) získal:
Jan Kovalovský – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Za návrh – FOLDY
odborné vedení: prof. akad. sochař Pavel Škarka
Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje kreativní tvarové řešení, promyšlenou konstrukci s vysokou pevností a se značným výrobním potenciálem.
Ocenění v kategorii – Design nábytku (klauzurní
práce) získal:
Miroslav Nachlinger – Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
Za návrh – Stojan na oblečení Bumerang
odborné vedení: Prof. ak. arch. Jan Fišer
Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje originálně zpracovaný mobiliářový prvek s vysokou užitnou hodnotou a exaktně zpracovaným detailem.
Ocenění v kategorii – Design nábytku (klauzurní
práce) získal:
Jakub Jurcovják – Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Za návrh – Stól Sarov pre SWN Moravia
odborné vedení: doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka
Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje velkoformátovou masivní desku, která je zajímavě řešena podpůrnou konstrukcí s promyšlenou kombinací užitých materiálů.
Ocenění v kategorii – Design nábytku (klauzurní
práce) získal:
Miroslav Truben – Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Za návrh - Hojdacie kreslo INA
odborné vedení: doc. Mgr. Miroslav Debnár
Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje promyšlenou materiálovou skladbu uplatněnou v konstrukci křesla, která reﬂektuje aktuální trendy v oblasti dynamického sezení.

Ocenění v kategorii – Design nábytku (klauzurní
práce) získaly:
Miriam Janásová a Zdeňka Havlásková – Mendelova univerzita v Brně
Za návrh – Zastavení v krajině
odborné vedení: Ing. arch. Kovařík, Ph.D., Ing. Svoboda, Ph.D.
Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje zajímavé řešení externího sedacího nábytku určeného
pro meditaci.
Cenu prof. Jindřicha Halabaly v kategorii – Design
nábytku (závěrečná práce) získal:
Ondrej Bukovec – Technická Univerzita vo Zvolene
Za návrh – Nábytkový systém, podporujúci
rozvoj interpersonálnych vzťahov od narodenia
po dospelosť
odborné vedení: doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD.
Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje zajímavé řešení vícegeneračního mobiliáře s širším využitím.
Ocenění v kategorii – Design nábytku (závěrečná
práce) získal:
Jakub Kraus – Mendelova univerzita v Brně
Za návrh – Alternativní sedací prvek TRIFIDI
odborné vedení: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje minimalisticky konstrukčně řešený nábytkový prvek
určený pro aktivní sezení.
Ocenění v kategorii – Design nábytku (závěrečná
práce) získal:
Michal Zeman – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Za návrh – Chair No. 1
odborné vedení: MgA. Martin Surman, ArtD.
Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje zejména inovativní konstrukční a technologické řešení židle, které je aplikovatelné i v jiných oblastech designu.
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Cenu prof. Jindřicha Halabaly v kategorii – Design
interiéru získala:
Ivana Moravcová – Slovenská technická univerzita v Bratislave
Za návrh – Priestory FA STU, Bratislava - interiér
odborné vedení: doc. Ing. arch. Michal Hronsky, Ph.D.
Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje kreativní pojetí návrhu interiéru v reálném prostoru.
Ocenění v kategorii – Design interiéru získal:
Tomáš Hnáníček – Mendelova univerzita v Brně
Za návrh – Návrh interiéru vinárny
odborné vedení: Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje zajímavě tvarově řešený návrh interiéru se zvláštním
detailem zařizovacích předmětů.
Ocenění v kategorii – Design nábytku a interiéru
(střední školy) získala:
Iveta Tesařová – VoŠ a SPŠ Volyně
Za návrh – Knihovna MA.PO
odborné vedení: Ing. František Říha
Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje vtipné, funkční a konstrukční řešení a variabilní úložný
prostor.

Speciální ocenění
Speciální ocenění Národního centra nábytkového
designu získal:
kolektiv studentů pod odborným vedením –
doc. akad. soch. Ferdinanda Chrenky
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Za návrh – Kolekce klauzurních prací pro TON
Hodnocení: Zajímavá a precizně řemeslně zpracovaná kolekce nábytku pro TON
Speciální ocenění od držitelky Red Dot Design
Award 2014 – Radky Šrámkové získal:
Aleš Trdý – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Ústí nad Labem
Za návrh – Stůl OAK
odborné vedení: prof. ak. arch. Jan Fišer
Speciální ocenění ﬁrmy „ATAK design“ získal:
Tomáš Hnáníček – Mendelova univerzita v Brně
Za návrh – Návrh interiéru vinárny
odborné vedení: Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
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Hodnocení: ﬁrma Atak Design oceňuje zajímavé
řešení prostoru vinárny, který vtipně využívá plošného materiálu.
Speciální ocenění ﬁrmy „ATAK design“ získal:
Josef Rozehnal – Mendelova univerzita v Brně
Za návrh – Psací stůl B-54,7
odborné vedení: Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
Hodnocení: ﬁrma Atak Design oceňuje celkovou
koncepci stolu a funkční detaily úložných prostorů.
Speciální ocenění ﬁrmy „ATAK design“ získala:
Iveta Tesařová – VoŠ a SPŠ Volyně
Za návrh – Knihovna MA.PO
odborné vedení: Ing. František Říha
Hodnocení: ﬁrma Atak Design oceňuje vtipné řešení solitéru knihovny a její variabilitu.
Speciální ocenění ﬁrmy „TON, a.s.“ získala:
Vlasta Kubušová – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Za návrh – Stolička SPLITA
odborné vedení: doc. akad. soch. Ferdinand
Chrenka
Hodnocení: Krásný produkt pro TON, a.s.
Speciální ocenění ﬁrmy „VITRA“ získal:
Jan Kovalovský – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Za návrh – FOLDY
odborné vedení: prof. akad. sochař Pavel Škarka
Hodnocení: Oceněný návrh vychází z koncepce
ﬁrmy Vitra, jednoduchý design respektující moderní materiály.

Organizační tým soutěže:
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. – vedoucí Ústavu nábytku, designu a bydlení
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. – odborný
garant soutěže
Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. – kurátor soutěže
v Brně dne 26. 11. 2014
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Studium šelem dopomohlo českým
vědcům k mimořádnému úspěchu
Martin Čermák

Díky studiu evropských populací velkých
šelem (medvědů, vlků, rysů a rosomáků) se
rozsáhlému kolektivu 76 autorů z 26 evropských zemí, včetně tří českých biologů – Luďka Bufky, Miroslava Kutala a Martina Váni, podařilo publikovat výsledky
výzkumu v časopisu Science.
Vědci ve své studii zjistili, že alespoň jeden druh velké šelmy obývá zhruba třetinu kontinentální Evropy a jejich populace
byly v 21. století většinou stabilní nebo
mírně rostoucí. Důvodem úspěšné obnovy evropských populací je lepší legislativní ochrana, pozitivní postoje veřejnosti a řada dalších opatření, které usnadňují
soužití velkých šelem a lidí.
Jeden ze spoluautorů publikovaného
článku, Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., minulý
rok úspěšně ukončil doktorské studium
na Ústavu ochrany lesů a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V současné době pracuje
jako expert na ochranu velkých šelem
v Hnutí DUHA Olomouc a dále působí jako
externí pracovník na Ústavu zoologie, ryJedná se o první článek v časopise
Science, který byl otištěn vědci
z Mendelovy univerzity v Brně.

bářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Jedná se o první článek v časopise Science, který byl otištěn vědci z Mendelovy
univerzity v Brně. Časopis Science (anglicky Věda) je akademický časopis American Association for the Advancement of
Science (Americké asociace pro vědecký
pokrok) a patří spolu s časopisem Nature
mezi nejprestižnější oborová periodika.
Abstrakt původního článku je k dispozici
na webu časopisu Science, shrnutí článku
v českém jazyce naleznete na www.selmy.cz.
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Dny otevřených dveří na LDF
MENDELU
Martin Čermák

Ve dnech 5. prosince 2014 a 30. ledna 2015 uspořádala Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně tradiční akci – Dny otevřených dveří pro zájemce o studium.
Po přednáškách proděkanů Jana Dvořáka, Miroslava Kravky
a Zdeňka Kopeckého o studijních příležitostech, průběhu a podmínkách přijímacího řízení a po zodpovězení všech dotazů byli

Úvodní přednáška o studiu, AUTOR: MARTIN ČERMÁK

Návštěva Laboratoře mechaniky zemin a hydrauliky, AUTOR: MARTIN ČERMÁK

uchazeči o studium rozděleni do skupin dle
vybraných oborů studia. S průvodci poté
organizovaně procházeli fakultu a navštívili
ústavy, na nichž probíhá výuka jednotlivých
oborů. Zástupci daných pracovišť seznámili návštěvníky s jejich historií i současnými
aktivitami a umožnili jim nahlédnout do výukového i vědecko-výzkumného zázemí –
specializovaných učeben, laboratoří, dílen
a ateliérů. Prohlídka zázemí fakulty byla
zpestřena ukázkami prací studentů a demonstrací Lesní pedagogiky.
S potěšením lze konstatovat, že také
v tomto akademickém roce se na Dny
otevřených dveří přijelo podívat velké
množství potenciálních posluchačů (často
doprovázených svými rodiči), pro které
právě tato akce mnohdy bývá rozhodujícím
impulzem pro konečný výběr studia.
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Odborný seminář Stromy
ve městech: hodnotit nebo kácet
Ve dnech 27. 1.–26. 1. 2015 byl uspořádán v pořadí už šestý odborný seminář
zaměřený na problematiku dřevin rostoucích mimo les. V letošním roce se pořadatelé zaměřili na aktuální témata:
•
•

hodnocení stavu stromů
kácení stromů.

Obě tyto oblasti jsou v současné době intenzivně řešeny při vývoji Standardů péče
o přírodu a krajinu. Program semináře obsahoval odborné přednášky, workshopy
a úspěšnou ukázku rizikového kácení stromu v areálu Mendelovy univerzity v Brně.
Areál univerzity navštívilo kolem 230ti
účastníků, kteří zastupují státní a veřejnou správu, odborné ﬁrmy i vzdělávací
instituce.

Další ročník této české arboristické konference plánuje Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU ve spolupráci
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR uspořádat opět
na začátku roku 2016.
Sborník příspěvků je možné stáhnout na stránkách ldf.
mendelu.cz/und.
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Kdo si hraje…
Milan Šimek

Technické muzeum v Brně společně s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně připravilo pro
své návštěvníky zajímavou výstavu v oblíbené expozici Technické herny. Didaktické hračky a modely přibližují technické
dědictví a vlastnosti dřeva. Vytvářeli je studenti Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Studenti se při výrobě didaktických modelů museli vypořádat nejen s konstruktérskými požadavky, ale bylo zapotřebí nastudovat i historické postupy a vyrobit zmenšeniny
často již existujících objektů. Vznikly tak například funkční
modely lisu na víno, tkalcovského stavu nebo vodního mlýna.
V mnoha případech však nebyla předloha dostupná, a proto museli jejich tvůrci nastudovat historické zdroje a podle
nich teprve vytvořit výkresovou dokumentaci. Tak vznikala
například vodní pila dle Leonarda da Vinci nebo středověký jeřáb. Modely posloužily i při výuce, kdy autoři předvedli
svá díla ostatním spolužákům spolu s odborným výkladem
o používaných materiálech, pracovních postupech a nářadí.
Nyní budou tyto funkční modely představující rozvoj techniky a různých oborů k vidění v Technickém muzeu v Brně.
Radost z těchto modelů na výstavě budou mít určitě i ti
nejmenší. Didaktické hračky „Gotický krov“ a „Roubená chaloupka“ jsou totiž k dispozici dětským návštěvníkům Technické herny ve třetím patře muzea. Snahou výstavy je ukázat
dětem postupné kroky vedoucí ke vzniku i náročných objektů. Malí i velcí návštěvníci tak mají možnost stát se na chvíli tesařem a postavit si roubenku nebo středověký krov.
Technická herna není pouze expozicí, ale umožňuje návštěvníkům seznámit se zábavnou formou se zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Návštěvník může s jednotlivými
modely manipulovat a sledovat jak jednotlivé exponáty fungují. V herně platí: dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte. Je zde vytvořena řada pokusů a funkčních modelů

z mechaniky pevných těles, plynů a kapalin,
akustiky, optiky, elektřiny a magnetizmu.
Převážná část zařízení je postupně obměňována a doplňována novými experimenty.
U každého exponátu jsou k dispozici návody k obsluze a vysvětlení fyzikálního jevu.
Výstava potrvá v Technické herně až
do 30. srpna 2015. Otevřeno je od úterý
do neděle mezi 9 a 17 hodinou.

DIDAKTICKÉ
HRAČKY
12. 2.–30. 8. 2015

PURKYŇOVA 105
612 00 BRNO
WWW.TMBRNO.CZ
Výstava byla realizována z programu kulturní aktivity 2013 program C/ Projekty
zaměřené na významné prezentační aktivity příspěvkových organizací zřizovaných
MK ČR v rámci projektu Technické sbírky a kulturní dědictví v edukační praxi.
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Informatici z PEF MENDELU řídí
vlaky kamerovým systémem
Radana Kolčavová

Výpravčí, strojvedoucí nebo dispečer, právě tyto profese možná jednou zmizí z vlakové dopravy. Plynulý provoz podle jízdních řádů mají zajistit nové systémy řízení, kdy vozidlo díky
zabudované kameře samo rozpoznává dopravní značky a dokáže pohotově reagovat. Právě takový úkol řešili odborníci

z Ústavu informatiky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
(PEF MENDELU).
„Do vozidla se dá kamera, která snímá
trať a rozpoznává značky i situaci na trati, a na základě toho posílá signály, podle kterých se pak vozidlo řídí,“ vysvětlil
doc. Ing. Jiří Rybička, Dr., a dodal: „Ve vozidle pak nemusí být dohled, stačí pouze dálkový. Vozidlo vlastně ‚uvidí‘ značku a na základě toho samo zrychlí nebo zpomalí.“
Laboratoř řízení kolejových vozidel, která letos na jaře oslavila první výročí svého
fungování, umožňuje na vlakových modelech testovat programy k řízení dopravy
na železnici. „Pracujeme také na ovládání
dopravy mobilním telefonem,“ naznačil
plány do budoucna Rybička. Vlakové modely fungují pod fakultou díky spolupráci
s Klubem modelářů železnic Brno, který

STRANA 14

zde aktuálně připravuje červnovou vícedenní výstavu vlakových modelů.
„Máme tu např. model reálné meziválečné dráhy Veverská Bítýška–Kuřim. Je
to model historické trati,“ popsal jeden
Laboratoř řízení kolejových vozidel,
která letos na jaře oslavila první
výročí svého fungování, umožňuje
na vlakových modelech testovat
programy k řízení dopravy na železnici.
z exponátů Ing. Pavel Haluza, Ph.D. Vytvořit program, který automaticky řídí
vlaky podle jízdního řádu i aktuální situace na trati, mohou studenti informatiky
i v rámci nového volitelného předmětu,
jenž bude v nabídce fakulty od příštího
akademického roku.
„Rádi bychom také navázali spolupráci
se Zahradnickou fakultou při tvorbě modelové krajiny,“ potvrdil Rybička, který
Laboratoř řízení kolejových vozidel pravidelně zpřístupňuje malým i velkým fanouškům železničních modelů.
Více informací na www.kmz-brno.cz
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Středoškoláky nejvíc zaujal
eye tracking
Dny otevřených dveří na Provozně ekonomické fakultě MENDELU přilákaly stovky
studentů, kteří uvažují o studium ekonomiky nebo informatiky. V rámci doprovodného programu se maturanti mohli podívat
i do jednotlivých laboratoří, mezi kterými
jednoznačně zabodovala eye trackingová

laboratoř, jež slouží ke zkoumání chování spotřebitele. Hned
v prvním lednovém termínu zamířila do této nové marketingové laboratoře rovná stovka středoškoláků. Sami si tak
mohli vyzkoušet, jaké zboží by upoutalo jejich pozornost, či
která titulní stránka magazínů by je zaujala nejvíc. PEF MENDELU letos uspořádala celkem tři dny otevřených dveří.

Zájemci o studium na PEF, AUTOR: PETR HOSTIČKA

Světoví odborníci na plagiátorství
zavítají do Brna
Diplomové práce na zakázku, špatně ocitovaný článek nebo opsaná zápočtová práce.
To jsou různé podoby plagiátorství, se kterým aktuálně bojují téměř všechny světové
univerzity. Specialisté na tuto problematiku
zavítají 10.–12. června 2015 na Provozně
ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity

v Brně, kde se koná mezinárodní konference Plagiarism across
Europe and Beyond.
„To, že dáme studentům méně času k vypracování eseje, je
nezastaví před tím, aby si ji koupili on-line,“ varuje britský
odborník Phil Newton, který v Brně představí problematiku diplomek na zakázku. „Zrovna v lednu se objevil případ,
kdy učitel z ČVUT nabízel na Facebooku sepsání bakalářské
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práce. Vedení fakulty s ním okamžitě ukončilo pracovní poměr,“ upozornila na aktuálnost tématu organizátorka konference Ing. Dita Dlabolová.
V ČR bojuje proti plagiátorství aplikace Theses, jež porovnává tisíce odborných textů denně. Theses využívají už více
než čtyři desítky vysokých škol a jejich počet dál roste. „Měli
jsme na Mendelově univerzitě náš vlastní systém, který dokáže detekovat plagiátorství, ale dokázal srovnávat jen práce, které vznikly na této univerzitě. Připojili jsme se proto
k systému Theses,“ vysvětlil jeden z pořadatelů červnové
konference Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Mezinárodní konferenci Plagiarism across Europe and
Beyond navštíví 70 účastníků z 26 zemí, ze 4 kontinentů.
Do Brna dorazí hosté z USA, Velké Británie, Finska, Nigérie nebo Singapuru. Plagiátorství je totiž problémem téměř
všech světových univerzit. „Ekonomické studie prokázaly, že
čím poctivější jsou lidé při studiu, tím poctivější jsou poté
i v zaměstnání. Poctivé obchodování pak samozřejmě pomáhá
ekonomice. Z dlouhodobého pohledu se proto vyplatí hledět
na férovost už při studiu,“ dodal Foltýnek.
Mezi hlavní hosty brněnské konference patří Austalanka
Tracey Bretag, která se dlouhodobě věnuje problematice
vzájemné důvěry mezi studenty a jejich učiteli. „Stále víc univerzit bere plagiátorství vážně a zabývá se jím. Software ale
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sám o sobě nestačí, je potřeba tomu nějak
předcházet a případně mít nastavený i férový systém sankcí,“ uzavřel Foltýnek.
Více informací na www.plagiarism.cz.
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Sportovec a student
Michal Slávik je studentem druhého ročníku Mezinárodních teritoriální studií v AJ
na FRRMS MENDELU a mimo jiné se pěknou řádku let věnuje vrcholovému sportu.
Michal od malička říkal, že jednou bude
dělat karate a v osmi letech se tomu tak
i stalo. Nastoupil do brněnského klubu
SVČ Domeček Brno, kde trénoval pod
vedením Ing. Petra Vrbíka, Marka Aberla
a Davida Kopečka.
Ve 14 letech dosáhl prvního většího
úspěchu, když na světovém poháru v Plzni vybojoval třetí místo. Tento úspěch
odstartoval přípravu pod reprezentační
trenérkou Ivou Keslovou na jeho první
Mistrovství Světa WKF v Maroku (Rabat,
2009), kde prohrál s ruským reprezentantem. Později začal trénovat pod vedením
trenéra Tomáše Dvořáka a navštívil více
světových i evropských šampionátů –
v roce 2010 na ME ESKU v italském Caorle obsadil druhé místo, v roce 2011 na
MS WKF v malajsijské Melace, se dostal
do top 16 v kategorii juniorů, 2012 na MS
SKIF v Sydney po dvou operacích, které

Michal Slávik na udílení cen nejúspěšnějším sportovcům za rok 2014, Velký sál budovy MŠMT

mu ztížily přípravu, obsadil páté místo a v r. 2013 na MS ve
španělské Guadalajaře obsadil místo deváté.
Medaile z mistrovství světa přišla až v roce 2014, kdy
s týmem (Michal Slávik, Filip Saidl, Jakub Debrecenyi) obsadili třetí místo v černohorském Baru na Akademickém
MS. Prohráli jen v semiﬁnále s japonským týmem. Kategorie
týmů patří mezi tzv. „královské kategorie“ a patří mezi vůbec nejnáročnější, které je v karate možno vidět. Jde o naprostou synchronizaci všech tří sportovců a jejich následný
souboj (bunkai), kde demonstrují, jakou sestavu zacvičili.
Mimo jiné je Michal trojnásobným mistrem České republiky
a medailistou z různých evropských a světových pohárů
a soutěží. Sám však říká, že jeho největší sportovní úspěch
je ten poslední, a to z mistrovství světa seniorů WKF 2014
(Německo, Brémy), kde s týmem podlehli až ve čtvrtﬁnále

Mimo jiné je Michal trojnásobným mistrem
České republiky a medailistou z různých
evropských a světových pohárů a soutěží.

silné Francii . Dojít tak daleko v této seniorské kategorii se
ještě žádným Čechům nikdy před tím nepovedlo.
Sportovní příprava i cestování po závodech je relativně dosti náročné, aby se to dalo skloubit se studiem, avšak Michal
říká, že se to rozhodně dá zvládnout. Také však dodává, že
někdy se člověk bohužel musí spokojit s tím, že nedostane
z předmětu výbornou, na druhou stranu ale ví, že předmět
se naučil tak, aby mu vždy něco dal do života.
Navíc nejen, že se sám věnoval vrcholovému sportu, ale
během jeho kariéry v 16 letech založil vlastní klub, ve kterém
vytrénoval Sabinu Křížovou, která v roce 2012 zvítězila
na MS v Istanbulu, 2013 z ME SKIF si přivezla bronzovou
medaili a 2014 z ME Goju Ryu v medaili stříbrnou. Dalším
šikovným svěřencem Michala je také Jakub Richter, který již
v devíti letech vítězil na MČR SKIF. Michal se ale nevěnuje jen karate. V roce 2012 přišel s ﬁtness projektem Prove
It!, který je určen široké veřejnosti a projekt roste a funguje
dodnes.
Michalovy plány do budoucna jsou jasné – chce zdárně
dokončit studium na FRRMS, posléze nabrat další zkušennosti v zahraničí a pokud možno založit svoji ﬁrmu. Michal
říká, že člověk nejdál dojde jen, když má dostatečnou pokoru
a velké cíle, a s nadsázkou dodává, že ten jeho cíl je, si jednou koupit vlastní ostrov…
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Thajsko – cestou necestou
Kateřina Pavlíková

Jsem studentkou magisterského studia na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií a v loňském roce jsem
se rozhodla podstoupit jedné ze svých velkých výzev – odcestovat na semestr do zahraničí. A když už, tak ať je to
pecka, řekla jsem si! A když jsem v nabídce spatřila Thajsko,
měla jsem jasno! A tak jsem jednoho srpnového deštivého
dne plná očekávání, a i mnoha obav, nastoupila do letadla
a vydala se na pět měsíců vstříc neznámému.
První dny po mém příletu do Bangkoku budou navždy nezapomenutelným zážitkem. Bangkok je bezesporu městem, které nikdy nespí! Ať jím kráčíte v kteroukoliv denní hodinu, ulice
jsou plné lidí, stánků s výtečným a levným jídlem, které přispívá k typické bangkocké „vůni ulice“ a v celém městě vládne
nikdy neutuchající doprava. První co Vás při těchto slovech
asi napadne, že zde musí panovat strašný shon, ale to Vás
vyvedu z omylu. Thajci jsou naprostým protikladem Evropanů, jsou klidní, usměvaví, neuvěřitelně ochotní, nikdy nikam
nechvátají a nepochybně se řídí myšlenkou „Co můžeš udělat
dnes, odlož na zítřek!“ A tak i prostá procházka bangkockými
ulicemi je ojedinělým zážitkem! Bangkok se tedy na pět následujících měsíců mého života stal mým domovem. A i když se
Vám pět měsíců možná zdá jako dlouhá doba k tomu, abyste
město poznali a sžili se s ním, není to tak. Bangkok je v mých
očích naprosto nevyzpytatelný a vždycky Vás něčím překvapí.

Studium a studentský život na vysoké
škole v Thajsku je také trošku jiné než to,
na co jsme zvyklí. Thajští studenti si možnosti studovat na vysoké školy velmi váží
a jsou na to jaksepatří pyšní. Běžně tedy
téměř všichni studenti nosí trička, sešity,
tašky s logem své univerzity. Ve většině
univerzit se také nosí školní uniformy, které
kromě hlavního účelu uniforem zajišťují také
naprostou střídmost v oblékání – sukně pod
kolena, nejlépe ke kotníkům.
Moje univerzita byla jednou z těch thajských nejstarších (Kasetsart University)
a pro mezinárodní studenty nabízela možnost studia programu MBA. Výuka na fakultě byla diametrálně odlišná od způsobu výuky na naší univerzitě. Vyučovalo
se pouze ve večerních hodinách od šesti
do devíti a celý den v neděli a vyučované
předměty byly v blocích, docházka se kontrolovala otiskem prstu, takže záškoláctví
zde nemělo šanci. Nejbáječnější věcí ovšem bylo, že jsme měli poměrně spoustu
volného času, někdy i mezi předměty byly
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3 týdny volna, které nám umožnili procestovat Thajsko od severu na jih.
Navštívili jsme jednak velké, poměrně turistické pláže Hua Hinu v Thajském zálivu
nebo ostrůvku Ko Samet, kde bylo každou
noc živo, ale také téměř zapomenuté ostrůvky v Andamanském moři, kde se dalo
senzačně potápět a sousloví ráj na Zemi je
naprostou deﬁnicí tohoto místa. Přestože
thajské moře je opravdu překrásné a má
se čím chlubit, mně nejvíce učarovaly hory
na úplném severu Thajska. Několik dní jsme
totiž strávili v městečku Chiang Mai, kde
budhistické chrámy v souladu s přírodou
vyvolávaly až mrazivý pocit klidu a tichosti. Vydávali jsme se také na výlety do hor
a navštívili tak Národní park Doi Ithanon,
kde se nachází nejvyšší hora Thajska. Štěstí nám úplně nepřálo, co se počasí týče,
ale naopak jsme zakusili opravdu horské
chladné počasí, které však bylo po horku
v Bangkoku vítanou změnou. Zavítali jsme
také do malé severské vesničky, kde místní
obyvatelé pěstují kávu, čaje a zpracovávají
typické thajské hedvábí a nahlídli do života
místních Thajců.
V době našeho pobytu navíc město
žilo jedním z nejvýznamnějších thajských
svátků, jímž je Loi Krathong, který se
slaví po celém Thajsku, a to vždy v době
12. úplňku v roce. Smyslem svátku je uctívání a obdarování vodních bohů – Phra
Mae Khongkha. A tak se thajské řeky v tuto
noc rozzáří malými plovoucími lodičkami
z květin se zapálenou svíčkou. Přestože se
tento svátek slaví v celé zemi, v severském
městečku Chiang Mai je jedním z nejpůsobivějších, neboť je tento svátek doplňován
obdobným svátkem, při němž lidé zapalují
lampiony a obloha je tak poseta doslova
tisící světélkujícími lampiony.
V průběhu svého pobytu se mi také naskytla možnosti zapojit se do studentského
projektu, v rámci něhož mezinárodní studenti učili thajské děti angličtinu. Navštívili
jsme tak bangkocké slumy, kde bída a chudoba byly doslova hmatatelné a podmínky,
v nichž rodiny s dětmi žily, tragické. Většinou o učení angličtiny ani nešlo a spíše jsme
s nimi trávili čas hraním her. Pozoruhodnou

věcí však byla naprostá bezprostřednost dětí a nehledě jazykových bariér jejich neustálá snaha o komunikaci, lehkost
a veselost, která i nás v tak tísnivém prostředí dokázala nakazit. V návaznosti na tento projekt jsme také navštívili vesnici
na severu Thajska – Chiang Rai, kde jsme se my Evropané
stali zážitkem pro celou vesnici, neboť pro většinu z nich jsme
byli prvními bělochy, které ve svém životě doopravdy spatřili. Těžko se popisují tyto pocity, ale pro mě to byl opravdu
jeden z nejsilnějších zážitků, vidět opravdový život v rozvojovém světě, který si mnozí z nás nedovedou zdaleka představit.
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Na FRRMS studenti soutěžili
o nejlepší projekt
Radmila Presová

Ústav projektového řízení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií v tomto akademickém roce založil novou
tradici oceňování studentských projektů vypracovávaných
v průběhu navazujícího magisterského studia v rámci předmětu Projektový management. Absolventi studia tohoto
předmětu za předem stanovených podmínek mohou nejen
získat Certiﬁkát, který potvrzuje, že student dosáhl požadovanou úroveň kompetencí v rámci Národní certiﬁkace studentů,
Absolventi studia tohoto předmětu mohou získat Certiﬁkát,
který potvrzuje, že student dosáhl požadovanou úroveň
kompetencí v rámci Národní certiﬁkace studentů.

který organizuje Společnost pro projektové řízení ČR. Mohou
však nově získat ocenění za svoje semestrální projekty.
Projekty studentů nejprve ohodnotila porota složená ze
členů ústavu a odborníků ﬁrmy Net development. Poté dne
10. prosince 2014 prezentovali studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia semestrální projekty před svými
kolegy, učiteli a zástupcem ﬁrmy NET Development. Po vyhodnocení prezentovaných projektů byly za účasti proděkana
fakulty pro vědu a výzkum prof. MVDr. Ivo Pavlíka, CSc. předány zástupcem partnerské ﬁrmy diplomy a ﬁnanční ocenění.
Diplom a ocenění byly předány těmto studentským týmům:
1. místo
za zpracování semestrálního projektu v předmětu Projektový Management absolvovaný v ak. roce 2014/2015 s názvem:

Vítězný tým

Studenti pozorně sledují prezentaci projektu svých
kolegů

Revitalizace plochy mezi arboretem
Mendelovy univerzity v Brně a nákupním centrem Královo Pole
Realizační tým: Bc. Filip Fišer, Bc. Lenka Francová, Bc. Petr Jakubec, Bc. Lucia
Matlová, Bc. Petr Mudra, Bc. Josef Novák,
Bc. Michaela Polomská, Bc. Kristýna Prachařová, Bc. Michaela Smíšková, Bc. Helena Volková
2. místo
za zpracování semestrálního projektu
v předmětu Projektový Management absolvovaný v ak.roce 2014/2015 s názvem:
Výstavba ﬁlharmonie v Brně
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Realizační tým: Bc. Hakr Pavel, Bc. Kučera David, Bc. Minarčíková Silvia, Bc. Plešingerová Zuzana, Bc. Saláková Zuzana, Bc. Šedivá Lenka, Bc. Válka Tomáš, Bc. Vichtová Nikola,
Bc. Zeklová Pavla, Bc. Zvonková Lucie
3. místo
za zpracování semestrálního projektu v předmětu Projektový Management absolvovaný v ak.roce 2014/2015 s názvem:
Rekonstrukce nevyužívaného brownﬁeldu hotelu Pfan
Realizační tým: Bc. Bohuslav Trávníček, Bc. Aneta Kornutová, Bc. Ema Klabanová, Bc. Maria Bilíková, Bc. Alena
Křivánková, Bc. Lucie Machačová, Bc. Veronika Chaloupková, Bc. Gabriela Faltusová, Bc. Pavel Poledna, Bc. Marcela
Urbaníková

Komise pro hodnocení projektů zleva: Ing. Ladislav
Smutný, Ing. Radmila Presová, Ph.D., prof. MVDr. Ivo
Pavlík, CSc., doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.

Ještě jednou oceněným blahopřejeme jak jménem Ústavu projektového řízení, ale i jménem Fakulty regionálního
rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně
a přejeme hodně studijních úspěchů v dalším studiu.

Další vzdělávání pro (v) praxi díky
vnitrouniverzitní spolupráci ICV
a MŠ Hrášek
Lenka Kamanová, Iva Houbová

ICV se mimo jiné dlouhodobě zaměřuje
na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Grantové výzvy OP VK z roku
2013 nám však otevřely možnost orientovat se také, kromě základních a středních
škol, na školy mateřské. Rozhodli jsme se
tedy této možnosti využít. Od počátku
jsme měli jasný cíl – vzdělávat v praxi pro
praxi. Jinými slovy, naší snahou bylo zrealizovat vzdělávací aktivitu takovým způsobem, aby probíhala prakticky a aby byli
účastníci co nejvíce schopni přenést nabyté poznatky do praxe. Pro naplnění tohoto cíle jsme se rozhodli zvolit netradiční formu vzdělávání, a to odborné stáže
přímo na pracovištích, tedy v mateřských
školách. Díky spolupráci s naší univerzitní školkou MŠ HRÁŠEK a MŠ Chalabalova, MŠ a ZŠ Ostopovice, MŠ Na Osadě,
MŠ Náměstí Svornosti, MŠ Laštůvkova

„Byla to pro mě jedna z nejpřínosnějších vzdělávacích
akcí, které jsem se zúčastnila a děkuji za ni všem, kteří se
na ni podíleli.“

a školkami z Kraje Vysočina se nám toto podařilo. V průběhu října 2014 až ledna 2015 proběhlo 50 odborných stáží celkem v 10 státních mateřských školách a 1 univerzitní
mateřské škole.
Odborné stáže v univerzitní MŠ Hrášek proběhly ve dvou
termínech, a to ve čtvrtek 22. ledna 2015 a ve středu 28. ledna 2015. Ve školce se stážistům po celou dobu věnovala paní
ředitelka Věra Šohajová. Účastnice byly velmi mile překvapené z činností naší univerzitní školky. Většina účastnic se
s takovouto formou školky nikdy nesetkala. Mnoho diskusí probíhalo zejména o zájmových kroužcích, které školka
organizuje, o spolupráci s rodiči, která ve školce probíhá,
o speciﬁkách výchovně vzdělávací činnosti dětí ve věkovém
rozmezí 2–3 roků a o materiálně technickém vybavení školy.
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Jsme velmi rádi, že spolupráce ICV a MŠ Hrášek přispěla
k rozvoji praktické formy dalšího vzdělávání učitelů mateřských škol, která není v České republice rozvíjena. Funkční
spolupráce akademického prostředí s praxí tak může být
jedna z variant zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
Představu o tom, jak se nám to podařilo, si můžete udělat
z níže uvedených citací účastníků odborných stáží.
„Byla to pro mě jedna z nejpřínosnějších vzdělávacích
akcí, které jsem se zúčastnila a děkuji za ni všem, kteří se
na ni podíleli.“ (ředitelka Mateřské školy Střed, Kyjov, Zdenka Kamerová)
„Stáže mi umožnily navštívit mateřské školy a vidět přímou práci s dětmi v jiných MŠ. Možnost konzultovat práci
s pedagogy přímo na jejich pracovišti je v naší oblasti ojedinělá. Velmi cenné bylo vidět přímou práci pedagogů s dětmi ve vybraných MŠ. Tato možnost na běžných seminářích,
kterých se předškolní pedagogové účastní, není. (ředitelka
MŠ Cetkovice, Mgr. Miroslava Sedláková)
„Ve své školičce pracuji již 37 roků. Málokdy jsem měla
možnost vidět výchovně vzdělávací práci v jiných školách,
tzn. být pasivně přítomna při výchově a vzdělávání dětí
v jiné MŠ. Stáž byla pro moji práci i pro mě samotnou velice
přínosná. Pozitivní postřehy jsem odprezentovala svým kolegyním na pedagogické radě a věřím, že alespoň některé

1 / VII / 2015

z nich se nám podaří v naší MŠ realizovat.“
(ředitelka MŠ Velká Bíteš, Jiřina Janíková).
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Podpora studentů se speciﬁckými
potřebami při studiu na MENDELU
Iva Houbová, Alena Krejčí

Již sedm let mohou studenti a zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně využívat
poradenských služeb zajišťovaných Poradenským centrem při VÚ Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity
v Brně.
V současnosti zajišťuje Poradenské centrum při VÚ ICV MENDELU služby psychologického, studijního, kariérního a speciálně-pedagogického poradenství studentům
i zaměstnancům všech součástí Mendelovy
univerzity v Brně. Tyto služby jsou studentům, uchazečům o studium i absolventům
v prvním roce po ukončení studia poskytovány bezplatně.
Jako další z významných aktivit, na nichž
Poradenské centrum ICV MENDELU participuje, a tím pomáhá studentům-absolventům při vstupu na trh práce, je příprava

a realizace kariérních dnů MENDELU, které se v letošním
roce uskuteční dvakrát. První se bude konat 14. 4. 2015
a druhý v říjnu letošního roku. Další významnou aktivitou
pro studenty – absolventy vysokých škol je Veletrh pracovních příležitostí Jobchallenge, který je největší akcí svého
druhu na Moravě. Letošní 9. ročník Veletrhu pracovních
příležitostí Jobchallenge se bude konat 11. listopadu 2014,
v industriálních prostorách Richard Adam Gallery (RAG).
Jedním z hlavních cílů poskytovaných služeb Poradenským centrem ICV MENDELU je, v souladu s dlouhodobým
záměrem MŠMT, stejně jako dlouhodobým záměrem MENDELU, vytváření aktivit, které vedou ke snižování studijní
neúspěšnosti studentů. Tohoto cíle se snažíme dosahovat
jednak psychologickým poradenstvím a diagnostikou, koučováním, skupinovými kurzy v oblasti efektního učení
apod., ale také podporou studentů s různým typem hendikepu tj. studentů se speciﬁckými vzdělávacími potřebami.
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Kdo je studentem se speciﬁckými vzdělávacími potřebami
a na koho se může obrátit?
Studentem nebo uchazečem o studium se speciﬁckými
vzdělávacími potřebami je:
•
osoba s pohybovým postižením,
•
osoba se zrakovým postižením,
•
osoba se sluchovým postižením,
•
osoba se speciﬁckými poruchami učení,
•
osoba s psychologickými a psychiatrickými poruchami,
•
osoba s chronickým somatickým onemocněním nebo
oslabením,
•
a osoba s kombinací postižení.
Student se speciﬁckými potřebami má nárok na úpravu
studia a prostředí, které umožní důsledky projevující se při
studiu kompenzovat. Často se setkáváme s tím, že studenti
mají obavy se svou situací na nás obrátit. Snaží se sami sebe
přesvědčit, že žádné úlevy nepotřebují, že to zvládnou vlastními silami, mají obavy, co by si o něm ostatní mysleli a tak
podobně. Představa, že student se speciﬁckými potřebami
získá úlevy, je mylná. Má nárok na úpravu studia, podmínek. Student musí však i přesto prokázat stejné průběžné
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i výstupní výsledky pro dosažení požadované kvaliﬁkace jako ostatní. Úprava studia však může například pomoci předejít
zbytečnému stresu, opakování zkoušek
a hlavně umožňuje studovat i těm, kteří
nevidí, neslyší či jsou pohybově hendikepovaní. Přesto však platí, že využití systému podpory je dobrovolné.
Uchazeči o studium na MENDELU se
zdravotním postižením či znevýhodněním mohou žádat o zohlednění svých
speciﬁckých potřeb při přijímacím řízení.
Děje se tak prostřednictvím vyznačení
těchto skutečností v elektronické přihlášce ke studiu, na jejímž základě jsou
kontaktováni pracovníky Poradenského
centra.
V případě dotazů a konzultací je možné
se obrátit přímo na Poradenské centrum
ICV MENDELU, pcentrum@mendelu.cz,
tel. 545 135 229 nebo na studijní oddělení jednotlivých fakult, kde fungují koordinátoři pro studenty se speciﬁckými vzdělávacími potřebami.
Více informací o podpoře studentů včetně kontaktů na jednotlivé pracovníky je
možné nalézt na http://icv.mendelu.cz/
poradenske-centrum/25462-studenti-se-speciﬁckymi-potrebami.

1 / VII / 2015

MENDEL GREEN

STRANA 25

Realizované projekty
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, navazuje na úspěšně řešené projekty podpořené z ﬁnančních prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V současnosti, od 1. 12. 2012 až do 30. 6. 2015 je v rámci stejného operačního programu
ﬁnančně podporován projekt Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomic research,
CZ.1.07/2.3.00/30.0031, jehož úkolem je zkoumat materiálové, sociálně ekonomické a energetické aspekty transformace uhlíku.
V rámci Provozně ekonomické fakulty je do projektu zapojena skupina mladých vědeckých
pracovníků, kteří mají za úkol zkoumat problematiku transformace uhlíku v následujících oblastech: Ekonomické aspekty emise oxidu uhlíku a obchodu s povolenkami v ekonomice ČR
(postdok 7), Zdanění emisí oxidu uhlíku vytvořených činností podniků (postdok 8), a Zdanění
emisí oxidu uhlíku produkovaných provozem silničních motorových vozidel (postdok 6). Mimo
jiné skupina vědců pravidelně organizuje odborné kroužky (tzv. Journal cluby) a workshopy, kde
prezentují dosavadní výsledky výzkumné činnosti a předávají si zkušenosti, podněty k dalšímu
výzkumu, možnosti publikování či zapojení do mezinárodního výzkumu.
Z dosavadních výstupů jednotlivých postdoků vyplývá, že evropský trh s emisními povolenkami nevytváří potřebnou motivaci zapojených subjektů do obchodu s volnými povolenkami
CO2 (současná cena CO2 se pohybuje mezi 4–6 EUR/t) a tím nepodporuje dostatečně investice
do nízko-uhlíkových technologií a nesnižuje emise CO2 v EU. Z důvodu jeho nefunkčnosti se
zkoumá další otázka, a to zdanění CO2, které je obecně podpořeno neelastickou poptávkou
po energii. Dále z výzkumu emise CO2 vytvořených z činnosti podniků vyplynul důležitý poznatek, že uhlíková daň by měla odrážet i sociální faktor, který ve výsledku daňovou sazbu
sníží a ovlivní tak výsledné snížení emise CO2. Proto je žádoucí doplnit zdanění uhlíku o další
nástroj, který zvýší jeho efektivnost. Nicméně v tomto kontextu se využívání slev na dani společně s uhlíkovou daní nedoporučuje, a to v souvislosti s dopadem na výši reálné čisté mzdy,
tj. prostřednictvím poskytnuté slevy na dani je kupní síla domácností obnovena a nedochází
k poklesu poptávky domácností po předmětech způsobující emise CO2 i přesto, že byla uhlíková
daň zavedena.
Jedná se o rozsáhlý výzkumný projekt, prostřednictvím něhož dochází k dalšímu zvyšování
excelence ve výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně. Bližší informace o projektu a současně
probíhajících akcí jsou dostupné na webové stránce Provozně ekonomické fakulty.
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Pracovní návštěva zástupců ZF MENDELU v USA, AUTOR: IVO ONDRÁŠEK A OLIVIA MCCLURE

Spolupráce s Lousiana State
Univerzity navázána
Ivo Ondrášek

Péčí Zahradnické fakulty MENDELU došlo v červenci roku
2014 ke stvrzení meziuniverzitní spolupráce s Lousiana State
University, Agriculture centre v Baton Rouge. Memorandum
o spolupráci bylo za americkou stranu podepsáno Johnem
Russinem (Vice Chancellor of LSU AgCentre) a za Mendelovu
univerzitu v Brně rektorem prof. RNDr. Ladislavem Havlem,
CSc. Cílem zahájené spolupráce, s celouniverzitní platností,
budou oboustranné výměnné pobyty studentů magisterského
studia, doktorandů, pedagogických i vědeckých pracovníků.

Oboustrannému zájmu se těší rovněž zájem o společné řešení různých typů projektů a studijních programů. Lousiana State
University, AgCentre Baton Rouge se komplexně zabývá zemědělským výzkumem
a vzděláváním v širokém záběru aktivit zahradnické a zemědělské produkce, o čemž
se osobně přesvědčili i zástupci naší univerzity v rámci pracovní návštěvy této instituce. Více informací o jejich pobytu v USA
najdete na webu Lousiana State Univerzity.

Společná fotograﬁe zástupců LSU AgCentre a MENDELU v areálu Akade-

Akt podpisu memoranda o spolupráci mezi oběma

mické zahrady ZF MENDELU se sídlem v Lednici.

institucemi.
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Inovace a trendy ve výuce předmětů
Aranžování rostlin a Floristika
Petr Salaš

Ve dnech 25.–27. srpna 2014 proběhl v Lednici na ZF MENDELU akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
který vedli zkušení lektoři ze Zahradnické
fakulty – Ing. Jiří Martinek, Ph.D., doc. Ing.
Tatiana Kuťková, CSc., Ing. Miloš Jurica,
Ph.D. Vzdělávací program je akreditován
MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. 2215/2013201-77 v rozsahu 32 výukových hodin.

kurzu), Ing. Hany Saskové (organizační garant) a výše zmíněného týmu lektorů, podílel rovněž odbor Zemědělského
poradensko-vzdělávacího centra a Knihovna Antonína Švehly Ústavu zemědělské ekonomiky a informací za významné
podpory Ministerstva zemědělství ČR.

Účastníci kurzu obdrželi oﬁciální
Osvědčení o absolvování studia
k prohlubování odborné kvaliﬁkace.
Studium absolvovalo 14 učitelů
ze sedmi středních škol z celé
České republiky.

Kurz byl realizován v rámci programu
udržitelnosti výsledků projektu Rozšíření
nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol (reg. číslo
projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0076), který
byl řešen v období 1. 3. 2010–28. 2. 2013
v rámci programu OP VK. Účastníci kurzu
obdrželi oﬁciální Osvědčení o absolvování
studia k prohlubování odborné kvaliﬁkace. Studium absolvovalo 14 učitelů ze sedmi středních škol z celé České republiky.
Na přípravě a realizaci odborného kurzu
se kromě doc. Dr. Ing. Petra Salaše (garant

V průběhu semináře vzniklo mnoho zajímavých prací na různá témata, např.
letní kytice z rostlin ze zahrady vázaná do spirály, AUTOR: JIŘÍ MARTINEK

Frekventanti kursu si rovněž vyzkoušeli velké prostorové aranžmá určené
do expozice školy na zahradnické výstavě, AUTOR: JIŘÍ MARTINEK

Předávání oﬁciálního Osvědčení o absolvování studia, AUTOR: ING. JIŘÍ MARTINEK, PH.D.
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Pulsující prostor centrální části parku na říčním ostrově Santos, ARCHIV AUTORA

1. místo v soutěži Park roku 2014
Pavel Šimek a PR ZF MENDELU

Lesopark na říčním ostrově Santos v Sušici uspěl v soutěži
Park roku 2014, která každoročně vyhodnocuje nejvýznamnější počiny v oblasti zahradní a krajinářské architektury. Odborná porota mu přisoudila první místo. Cílem revitalizace
ostrova bylo obnovit prvorepublikovou tradici oblíbeného
místa. Revitalizace velmi citlivě vyřešila vegetační úpravy
a zachovala lesoparku jeho jedinečný přírodní charakter.
Kompletní obnovou prošlo rovněž zázemí pro návštěvníky
v samém srdci ostrova, jenž se symbolicky odkazuje na loď
plující po řece. Jedinečnou atmosféru místa dotvářejí dřevěné objekty sochaře Václava Fialy. Dílo bylo rovněž oceněno
Cenou veřejnosti v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje
2013. Vlastní stavba byla realizována na základě vítězného
návrhu v soutěži Cena Nadace Proměny 2010. Návrh obnovy
a projektovou dokumentaci zpracovali projektanti pod vedením doc. Ing. Pavla Šimka, Ph.D.

Břeh řeky Otavy, ARCHIV AUTORA

Kamenné koryto Mlýnského náhonu, ARCHIV AUTORA
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S brněnskou architekturou
a zahradami meziválečného ČSR
se seznamují Indové
Roman Zámečník

Výstava „Brno – město s duchem Bauhausu“ byla při své cestě po indických městech a univerzitách aktuálně zahájena
10. 10. 2014 v CEPT University v indickém Ahmedábádu, kde sklidila obrovský
úspěch a vzbudila enormní zájem studentů architektury.
Zapojení doktoranda Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Romana
Zámečníka do realizačního týmu výstavního projektu a navržené libreto panelů
k tématu zahradní tvorby u funkcionalistických vil, bylo příznivě vnímáno akademickou obcí indických univerzit. „Výstava
‚Brno – město s duchem Bauhausu‘ sklidila úspěch na indických univerzitách a poděkování za realizaci a možnost prezentace patří i Velvyslanectví ČR v Dillí“, říká
Zdeněk Musil, spoluautor projektu.
Výstava byla v Indii poprvé představena
již 26. 2. 2014 při zahájení velvyslancem
M. Staškem ve městě Chandigarh proslulém právě svým ojedinělým urbanistickým konceptem navrhnutým v 50. letech
20. stol. ikonou evropského funkcionalismu Le Corbusierem. Výstava inspirovala
rovněž studenty architektury ve městě
Hisar, které se ve dnech 27.–30. 3. 2014
stalo sídlem celoindického symposia studentů architekty.
Putovní výstava zobrazuje na 24 panelech hlavní ikony brněnského funkcionalismu typu Bauhausu z období let
1918–1938, kdy město Brno patřilo k dynamickým centrům evropské meziválečné
architektury. Výstava postihuje unikátní
architektonické skvosty tehdejšího Československa v podání renomovaných architektů; Ernsta Wiesnera, Bohuslava Fuchse, Josefa Kranzy či Bedřicha Rozehnala,
kteří vtiskli urbanisticky se rozvíjejícímu

Zahradní architektura v ČSR (1918–38),
M. AMBROZ

AUTOR: R. ZÁMEČNÍK, GRAFICKÁ ÚPRAVA
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Zahrada vily Stiassni, 30. léta 20. století,
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AUTOR: R. ZÁMEČNÍK, GRAFICKÁ ÚPRA-

VA M. AMBROZ

Brnu jedinečný ráz moderního města, jehož funkcionalistické stavby patří dodnes ke zdrojům inspirace nejen moderního designu, ale i zahradní tvorby.
Pro indický výstavní projekt byly mimořádně vyhotoveny
další tři rozměrné panely představující, kromě brněnských
zahrad, také jiné projekty a realizace zahradních architektů z meziválečného Československa. Partnerem výstavního
projektu se stala Zahradnická fakulta MENDELU, která zajistila výrobu panelů věnovaných zahradní architektuře.
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Na panelech jsou divákům prostřednictvím dobových fotograﬁí a návrhů představeny realizace významných osobností
zahradní tvorby první republiky.
Prostřednictvím prvního ze tří panelů,
věnovaných zahradní tvorbě, se návštěvník výstavy průřezově seznámí s podobou zahrad zakládaných na našem území
v první polovině 20. století. Jsou na něm
uvedeny příklady realizací nejvýznamnějších zahradních architektů. Mezi ně patří
taková jména, jako je Otokar Fierlinger, Josef Kumpán nebo Josef Vaněk.
Tvorba Otokara Fierlingera (1888–1941)
byla ovlivněna jeho častými cestami po západní Evropě a studiem v USA. Sympatizoval s moderní funkcionalistickou architekturou. Při realizaci zahrad se inspiroval
neporušeností přírodních forem. Jeho zahradní realizace v sobě snoubí maximální
funkčnost s nadčasovou estetickou kvalitou. Josef Kumpán (1885–1961) byl vyhledávaným zahradním architektem, který
získal zkušenosti prací v evropských podnicích. Jeho zahrady byly zakládány s ohledem na formální podstatu domu s účelným
a vysoce estetickým využitím jednotlivých
ploch dělených podle obsahové náplně. Josef Vaněk (1886–1968) proslul jako plodný projektant a realizátor zahrad i veřejné
zeleně. Napsal nebo se podílel na vydání
desítek knih o zahradnickém oboru. Známý
byl jeho školkařský závod v Chrudimi, který
patřil mezi největší podniky svého druhu
v meziválečném ČSR. Jeho návrhy soukromých zahrad čerpali často z historizujících
motivů s vysokou mírou zdobnosti.
Samostatný panel je věnován pouze unikátní brněnské zahradě vily Stiassni, která
právě prochází celkovou obnovou. Zahrada
rozkládající se na ploše přesahující 3 ha
v brněnské vilové čtvrti Pisárky, představuje mimořádně hodnotný doklad vývoje
zahradního umění meziválečného Československa. Vila je ukázkou reprezentace životního stylu vyšší společenské vrstvy – židovských průmyslníků Alfréda a Herminne
Stiassni z 30. let 20. stol.
Poslední ze tří panelů je zaměřen výhradně na zahradní realizace z brněnské
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metropole a na jejich tvůrce – Otto Eisler
(1893–1968), Albert Esch (1883–1956)
a Markéta Roderová-Müllerová (1898–
1981). Kromě již zmiňované zahrady vily
Stiassni jsou na panelu použity unikátní
dobové fotograﬁe např. terasovité zahrady vily Haas, zahrady vily Münz nebo zahrady bratří Eislerů a samozřejmě nesmí
chybět zahrada vily Tugendhat.
Do budoucna je předpokládáno další
putování výstavy také po jiných evropských a světových metropolích např. formou spolupráce s Českými centry.
Roman Zámečník, který je spoluautorem
uvedených panelů o zahradní architektuře meziválečného ČSR, se jako doktorand
Ústavu biotechniky zeleně ZF MENDELU
pod vedením doc. Ing. Pavla Šimka,
Ph.D. věnuje komplexně vývoji vilové zahradní architektury meziválečného období.
Zájem o meziválečnou zahradní architekturu je dokumentován také dalšími
projekty a aktivitami Zahradnické fakulty MENDELU, které aktuálně řeší také
ve spolupráci s jinými institucemi, více
informací na stránkách univerzity.

Symposium studentů fakult architektury v Hisaru,
AUTOR: ČESKÁ AMBASÁDA V DILLÍ

Brněnské vilové zahrady, 30. léta 20. století,
ÚPRAVA M. AMBROZ

Výstavní projekt Brno-město s duchem Bauhausu
v Chandigarh College of Architecture, Indie,
R. ZÁMEČNÍK, GRAFICKÁ ÚPRAVA M. AMBROZ

AUTOR:

AUTOR: R. ZÁMEČNÍK, GRAFICKÁ
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Film Mendel, Vavilov a Brno obdržel
cenu na 30. MFF v Nitře
Petr Salaš

Dokumentární pořad „Mendel, Vavilov a Brno“ získal cenu
slovenského veřejnoprávního rozhlasu a televize (Cena
RTVS) na mezinárodním festivalu Agroﬁlm 2014. Je to jediné oceněné dílo ze 13. zúčastněných z České republiky.
Úspěch je o to zajímavější, že jde o jubilejní 30. ročník festivalu, na který byl přihlášen mimořádný počet ﬁlmů – 120 titulů
z 25 států světa.
Dokument je z velké části věnován životním osudům a dílu
Nikolaje Ivanoviče Vavilova, světově známého ruského badatele, vědce, genetika, šlechtitele a botanika, který se nesmrtelně zapsal do historie šlechtění a genetiky zemědělských
plodin. Odpovídá na otázku, jaký úzký vztah měl k G. J. Mendelovi, tehdejší Československé republice a k Brnu. Principy
dědičnosti, které poprvé popsal G. J. Mendel, deﬁnování genových center vývoje rostlin na Zemi N. I. Vavilovem a jeho
formulace zákona homologických řad dědičné stability patří k základním pilířům současného moderního šlechtění.
N. I. Vavilov ve své práci vycházel z myšlenek G. J. Mendela
a na tehdejší Vysoké škole zemědělské v Brně obdržel svůj
první zahraniční čestný doktorát (1936).
Současní genetici a šlechtitelé pokračují v práci započaté Mendelem a Vavilovem, což ve ﬁlmu dokumentují pasáže

Ceny, předávané na 30. MFF v Nitře dne 3. 10. 2014, AUTOR: PETER RAFAJ

jak z moderních provozů, tak z Mendelovy
univerzity v Brně a z Genové banky Slovenska. Dokument vznikal v letech 2010–2014
v úzké spolupráci Audiovizuálního centra MENDELU, Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin, Zahradnické
fakulty v Lednici a studia SOLITON CZ. Je
dílem Jana Lužného, Petra Salaše (námět a scénář), Ladislava Rygla (kamera,
animace a střih) z Mendelovy univerzity
v Brně a Miroslava Sedláčka (scénář a režie) ze studia SOLITON.CZ, s nimiž spolupracovali další odborníci i instituce z ČR,
Slovenska, Ruska, Ukrajiny a Kyrgyzstánu.
Natáčení podpořilo i Mendelovo muzeum,
Opatství Řádu sv. Augustina v Brně a Divadelní fakulta JAMU. Pořadem provází komentář v podání doc. Sylvy Talpové.
Autoři věnovali dílo památce pana profesora Jana Lužného (1926–2013), emeritního profesora MENDELU, který se bohužel premiéry již nedočkal.
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